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Niech magiczna moc 
Wigilijnego Wieczoru

przyniesie spokój i radość.

A Nowy Rok obdaruje 
pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego 
Nowego Roku

życzą

Przewodniczący Rady
Gminy Jabłonna

Roman Dąbek

Wójt 
Gminy Jabłonna

Magdalena Sałek
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Uroczyste otwarcie drogi w Wierciszowie
W dniu 16 października 2017

roku odbyło się uroczyste otwarcie
drogi w Wierciszowie przebudowanej
w ramach  "Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019". 

Swoją obecnością na tym wy-
darzeniu zaszczycili nas, m.in. Pan
Przemysław Czarnek Wojewoda Lu-
belski, Marek Wojciechowski Radny
Sejmiku Województwa Lubelskiego
oraz Pan Paweł Pikula Starosta Lubel-
ski. Wraz z Panią Wójt Magdaleną
Sałek symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali również przedstawi-
ciele wykonawcy inwestycji KPRD
Lublin Pan Prezes Jerzy Podstawka
oraz Pan Wojciech Bielawski Dyrektor
Techniczny, ks. Proboszcz Tomasz
Maj, Pan Robert Wójcik Wicestarosta
Lubelski, Pan Janusz Watras Dyrektor
ZDP, Pan Sołtys i Radny wsi Wierci-
szów Pan Ryszard Lis, Pani Ag-
nieszka Stręciwilk Kierownik Referatu
Infrastruktury oraz w imieniu Przewod-
niczacego Rady Gminy Pana Romana

Dąbka - Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Jabłonna Pan Jan Fidut.

Celem głównym „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019"
w ramach, którego została przygoto-

wana inwestycja jest poprawa bezpie-
czeństwa uczestników ruchu i
zwiększenie dostępności transporto-
wej przez tworzenie spójnej, zrówno-
ważonej i przyjaznej użytkownikowi
sieci drogowej w wymiarze lokalnym.
W szczególności cel ten jest osiągany
poprzez dofinansowanie zadań na
drogach gminnych i powiatowych wy-
nikających z potrzeb bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Planowaną konsek-
wencją realizacji tych zadań jest rów-
nież wyrównywanie  szans
rozwojowych regionów i budowanie
spójności terytorialnej.

Program ten zakłada realiza-
cję dwóch priorytetów:  bezpieczeń-
stwa oraz  dostępności
komunikacyjnej. Powyższe cele i prio-
rytety zostają osiągane dzięki realiza-

cji następujących działań: poprawie
stanu technicznego dróg; zwiększeniu
przepustowości dróg gminnych i po-
wiatowych; promowaniu budowy cią-
gów o jednorodnych standardach
technicznych.

Zadanie zrealizowane przez
gminę Jabłonna pod nazwą "Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego po-
przez przebudowę skrzyżowania drogi
gminnej nr 107179L z drogami: powia-
tową nr 2280L i gminną nr 107180L w
miejscowości Wierciszów i przebu-
dowa drogi gminnej nr 107179L w m.
Wierciszów na odcinku od km
0+171,00 do km 1+170,00” obejmo-
wało przebudowę nawierzchni drogi
gminnej nr 107179L o łącznej długości
1170mb, przebudowę nawierzchni
drogi gminnej nr 107180L na łącznej
długości 55,40mb, przebudowę skrzy-
żowania dróg: gminnej nr 107179L, nr
107180L i powiatowej nr 2280L po-
przez zmianę geometrii skrzyżowania,
uporządkowanie ruchu pieszych po-
przez budowę chodników o długości
300mb, przebudowę systemu odwod-
nienia – wprowadzenie w części ka-
nału deszczowego, budowę
oświetlenia przejścia dla pieszych, wy-
konanie oznakowania pionowego i po-
ziomego (w tym aktywnego).

Koszt zrealizowanej inwestycji
to: 1.787.535,31zł, w tym 893.767 zł to
dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w
ramach Programu, 458.959,00 zł jest
to dotacja Starostwa Powiatowego w
Lublinie jako udział partnera projektu
natomiast wkład własny gminy Jab-
łonna stanowiła kwota:  434.809,31 zł.

Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna

Jeszcze w tym miesiącu mają
się rozpocząć prace związane z prze-
budową ostatniego odcinka drogi wo-
jewódzkiej nr 835 Lublin – Biłgoraj.
Chodzi o 16 km trasy pomiędzy gra-
nicą Lublina a Piotrkowem. 

Ze względu na zbliżającą się
zimę, drogowcy zaczną od przygoto-
wywania terenu pod właściwe prace,
które ruszyć maja wiosną. Prowa-
dzona będzie m.in. wycinka drzew,
czy też przenoszenie kolidujących z
inwestycją instalacji. Umowa na prze-
budowę tego odcinka została podpi-

sana przez Zarząd Dróg Wojewódz-
kich z firmą Strabag, która to zaofero-
wała najkorzystniejsze warunki
wykonania inwestycji.

Droga wojewódzka nr 835
łączy Lublin z Podkarpaciem i z auto-
stradą A4, stanowi też alternatywę dla
drogi krajowej nr 19. Przez lata poru-
szanie się nią, było utrapieniem dla
kierowców. Droga była wąska, a stan
nawierzchni pozostawiał wiele do ży-
czenia. W końcu zapadły decyzje o jej
przebudowie. Najpierw drogowcy za-
jęli się fragmentami pomiędzy Biłgora-

jem a Frampolem oraz od Frampola
do Wysokiego. Obecnie trwają prace
na kolejnym odcinku, od ronda w
miejscowości Wysokie do Piotrkowa. 

Od Piotrkowa do granic Lub-
lina powstanie poszerzona droga wraz
z ciągami pieszo jezdnymi (chodnik i
ścieżka rowerowa) po obu stronach
drogi oraz oświetleniem, przybudo-
wane zostaną zjazdy i skrzyżowania z
drogami gminnymi oraz powiatowymi.
Budowa ma trwać do maja 2019 roku.

Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna 

Rusza kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej 835 
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Ważne zmiany w pracy Urzędu Gminy!
W związku z rozpoczętą roz-

budową budynku Urzędu Gminy Jab-
łonna uprzejmie informujemy, że od
dnia 30 października 2017 r., referaty
Urzędu Gminy Jabłonna (mieszczące
się dotąd w byłym budynku policji)
zostały przeniesione. Zmianie uległy

również dotychczasowe numery tele-
fonów:
- Referat Podatków i Opłat Lokal-
nych (POL) – Sala Narad Urzędu
Gminy Jabłonna (budynek Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej), tel. 81
561 00 46,

- Referat Infrastruktury i Ochrony
Środowiska (IRO) - Budynek Wetery-
narii, tel. 81 561 00 12,
- Referat Funduszy, Promocji i
Spraw Obywatelskich (FPW) –
Główny budynek Urzędu Gminy Jab-
łonna –  tel. 81 561 05 70.

Kochasz dzieci? Nie pal śmieci!

Czego nie można spalać w piecu:
• butelek plastikowych,
• worków foliowych,
• ubrań, szmat, obuwia,
• zabawek,
• gazet kolorowych,
• zużytych pieluch jednorazowych,
• płyt laminowanych,
• płyt wiórowych,
• ram okiennych drewnianych i plasti-
kowych,
• podkładów kolejowych,
• mebli,
• drewna malowanego, lakierowanego
i impregnowanego,
• opon,
Podczas spalania śmieci powstaje

szkodliwy dym zawierający m.in.:
• pyły, które powodują szkodliwe dla
zdrowia człowieka zanieczyszczenie
metalami ciężkimi,
• tlenek węgla (czad), który powoduje
uszkodzenia układu krążenia i ośrod-
kowego układu nerwowego (osłabie-
nie pamięci, utrata łaknienia, utrata
czucia w palcach, senność w dzień i
bezsenność w nocy, upośledzenie
psychiczne)
• tlenek azotu, który powoduje podraż-
nienia, a nawet uszkodzenia płuc.
• dioksyny i furany, które powodują
choroby nowotworowe
• dwutlenek siarki, który powoduje
trudności z oddychaniem i jest przy-

czyną kwaśnych deszczy
• chlorowodór, który w połączeniu z
wodą tworzy kwas solny
• cyjanowodór- tworzy z wodą kwas
pruski

PAMIĘTAJCIE!
Palenie śmieci grozi grzywną

w wysokości do 5000 zł. Spalane
śmieci zatruwają nasze najbliższe oto-
czenie, wody gruntowe i ziemię. Dla-
tego spożywamy zatrute mleko, jajka,
warzywa i owoce. Zanieczyszczenia
wytwarzane w czasie palenia śmieci
powodują astmę oskrzelową, aler-
giczne zapalenia skóry, alergie pokar-
mowe, a nawet choroby
nowotworowe.

Wrzucone do pieca butelki
typu PET i inne tworzywa sztuczne
podczas powolnego spalania uwal-
niają niebezpieczne dla zdrowia
związki w tym chlorowodór, który w
połączeniu z parą wodną tworzy kwas
solny – przyczynę kwaśnych deszczy.
Paląc śmieci w piecu niszczysz
własne przewody kominowe, co może
doprowadzić nawet do zaczadzenia.

Podatki w 2018 roku
W dniu 21 listopada 2017 r.

odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy
Jabłonna, podczas której zostały pod-
jęte uchwały dotyczące stawek podat-
kowych obowiązujących w 2018 roku.
1. Uchwała Nr XXXIV/239/2017 w
sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej do obliczenia po-
datku rolnego na terenie gminy Jab-
łonna na 2018 rok. Stawki
podatkowe pozostały na poziome
2017 roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia
28 listopada 2017 r. poz. 4647)
2. Uchwała Nr XXXIV/241/2017 w

sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązu-
jących na terenie gminy Jabłonna na
2018 rok. Większość stawek została
uchwalona na poziomie roku 2017
oprócz pozycji, w których stawki zos-
tały zmniejszone w związku z przysto-
sowaniem do stawek zgodnych z
Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i
Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. -M.P.
poz.800 ( publikacja w Dz. Urz. Woj.
Lub.  z dnia 28 listopada poz. 4649).
3. Uchwała Nr XXXIV/240/2017 w
sprawie wysokości stawek podatku od

środków transportowych obowiązują-
cych na terenie gminy Jabłonna na
2018 rok. Stawki uchwalone na po-
ziomie roku 2017 ( publikacja Dz.
Urz. Woj. Lub. z dnia 28 listopada
2017 r. poz. 4648)

Teksty uchwał będą dostępne
na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Gminy Jabłonna
www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl w za-
kładce Prawo miejscowe/Uchwały
Rady Gminy.     

Grażyna Krzowska
Urząd Gminy Jabłonna
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Dofinansowania dla Gminy Jabłonna - projekty inwestycyjne
Lata 2015-2017 to intensywny

czas pracy naszego Urzędu Gminy
dot. pozyskiwania środków zewnętrz-
nych na różnego rodzaju działania. To
codzienna praca wielu osób aby za-
projektować, skonsultować, przygoto-
wać wnioski o dofinansowanie,
rozliczyć te działania – pracujemy na

nie wszyscy. W ciągu dotychczasowej
pracy zrealizowaliśmy i jesteśmy w
trakcie realizacji 10 projektów inwesty-
cyjnych o łącznej wartości dofinanso-
wania ponad 12.000.000 zł. Kolejne
projekty przygotowujemy, aby złożyć
wnioski o dofinansowanie kolejnych
działań.  

Projekty inwestycyjne, na które
pozyskaliśmy dofinansowania 

w latach 2015-2017 rok 

I. Termomodernizacja Lecznicy We-
terynaryjnej w miejscowości Jab-
łonna - Majątek oraz budynku Domu
Nauczyciela w miejscowości Piotr-
ków Pierwszy
Rok realizacji: 2015
Źródło dofinansowania: WFOŚiGW w
Lublinie

Wartośc projektu: Łączna wartość obu
inwestycji to: 279 730,88zł (Dom Nau-
czyciela: 149 892,02zł, Lecznica We-
terynaryjna: 129 838,86 zł). Pożyczka
została udzielona na 80% wartości in-
westycji oraz w części umorzona - 
o wartości 29.750,00zł.
Opis projektu: Ocieplenie ścian ze-

wnętrznych, wykonanie izolacji prze-
ciwwilgociowej i cieplnej ścian piwnic,
wymiana stolarki okiennej, wymiana
drzwi, modernizacja instalacji c.o., wy-
miana pokrycia dachu.

II. Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego poprzez przebudowę
skrzyżowania drogi gminnej nr
107179L z drogami: powiatową nr
2280L i gminną nr 107180L w miejs-
cowości Wierciszów i przebudowa
drogi gminnej nr 107179L w m.
Wierciszów na odcinku od km
0+171,00 do km 1+170,00
Rok realizacji: 2017
Źródło dofinansowania: Program roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019,
Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wartośc projektu: 1.787.535,31zł (do-

tacja: 893.767 zł, wkład własny part-
nera:  458.959,00, wkład własny
Gminy: 434.809,31 zł)
Opis projektu: Przebudowa na-
wierzchni drogi nr 107179L o łącznej
dł. 1170mb, przebudowa nawierzchni
drogi nr 107180L na łącznej dł.
55,40mb, skrzyżowania dróg: gminnej
nr 107179L, nr 107180L i powiatowej
nr 2280L poprzez zmianę geometrii
skrzyżowania, uporządkowanie ruchu
pieszych poprzez budowę chodników
o długości  300 mb, przebudowa sys-
temu odwodnienia – wprowadzenie w
części kanału deszczowego, budowa
oświetlenia przejścia dla pieszych, wy-
konanie oznakowania pionowego i po-
ziomego (w tym aktywnego).

III. Przebudowa (modernizacja)
dróg stanowiących dojazd do grun-
tów rolnych
Rok realizacji: 2015, 2016, 2017
Źródło dofinansowania: FOGR, Urząd
Marszałkowski Województwa Lubel-
skiego
Wartość projektu: 2015 - 455 991,92zł,
2016 - 58 917,00zł, 2017 –
79.508,00zł (dotacja: 2015 – 50.000zł,
2016 – 50.000zł, 2017 – 50.000)
Opis projektu: W ramach dotacji  wy-
konano następujące inwestycje:
2015 rok - Przebudowa drogi gminnej
nr 107151L w m. Skrzynice Pierwsze
na odcinku od km 1+250 do km
2+083,85 – wykonanie nawierzchni bi-
tumicznej o szerokości 4m wraz z po-
boczami tłuczniowymi o szer. 0,75m
2016 r. ok - Modernizacja (przebu-
dowa) drogi gminnej nr 107185L w m.
Piotrków Pierwszy na odcinku od km
0+775,00 do km 1+375,00”; utwardze-
nie drogi na odcinku długości o 600
mb polegające na wykonaniu warstwy
odsączającej z piasku średnioziarnis-
tego, wykonaniu nawierzchni z kru-
szywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie, wykonaniu poboczy
gruntowych. 
2017rok - Modernizacja (przebudowa)
drogi gminnej nr 107153L w m. Skrzy-
nice Pierwsze  na odcinku od 1+860
km do km 2+730 polegająca na wy-
równaniu istniejącej nawierzchni, wy-
konaniu nawierzchni  z kruszywa
łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie  o dł. 870 mb oraz uzupełnie-
niu  poboczy gruntem.
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IV. Odnawialne źródła energii na te-
renie gminy Jabłonna - kolektory
słoneczne i kotły na biomasę 
Rok realizacji: 2017-2019
Źródło dofinansowania: RPO WL
2014-2020
Wartość projektu: 6.311.921,33 zł (do-
tacja: 4.889.544,19 zł wkład własny:
862.860,71 zł)
Opis projektu: Montaż 549 kolektorów
słonecznych oraz 30 piecy  na bio-
masę mieszkańcom z terenu gminy
Jabłonna.

V. Poprawa spójności przestrzen-
nej, społecznej i kulturowej Lubel-
skiego Obszaru Funkcjonalnego
poprzez rewitalizację
Rok realizacji: 2017-2020
Źródło dofinansowania: RPO WL
2014-2020
Wartośc projektu: 6.019.104,00 zł (do-
tacja: 5.116.238,40 zł, wkład własny:
902.865,60 zł)
Opis projektu: W ramach powyższego
przedsięwzięcia planuje się realizację
następujących zadań: 
1)    Przebudowa (modernizacja) re-
mizy OSP w Jabłonnie – Majątek na
potrzeby świetlicy środowiskowej i
miejsca spotkań wraz z zagospodaro-
waniem placu wokół i wyposażeniem;
2)    Budowa parkingu na miejscu
obecnego budynku Biblioteki i GOPS

w miejscowości Jabłonna – Majątek, 
3)    Budowa placu promocji produktu
lokalnego i rolnictwa wraz z infrastruk-
turą w miejscowości Jabłonna – Majątek,
4)    Budowa drogi dojazdowej do
placu promocji produktu lokalnego i
rolnictwa w miejscowości Jabłonna –
Majątek W ramach planowanego za-
dania przewiduje się budowę drogi do-
jazdowej o dł. ok. 260 mb w
miejscowości Jabłonna – Majątek o
nawierzchni bitumicznej,
5) Budowa placu w centrum miejsco-

wości Jabłonna - Majątek wraz z infra-
strukturą towarzyszącą,
6) Remont (modernizacja) budynku
gospodarczego w Jabłonnie – Majątek
na potrzeby organizacji pozarządo-
wych i jako miejsce spotkań miesz-
kańców.

VI. Budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie gminy
Jabłonna - zadanie 1
Rok realizacji: 2018
Źródło dofinansowania: PROW 2014-
2020
Wartoścć projektu: 1.279.951,05 zł
(dotacja: 814.432,00 zł wkład własny:
465.519,05 zł)
Opis projektu: Budowa 67 przydomo-
wych oczyszczalni ścieków dla miesz-
kańców  z terenu Gminy Jabłonna.

VII. Poprawa efektywności energe-
tycznej budynków użyteczności
publicznej z terenu Gminy Jab-
łonna- termomodernizacja GCK
Rok realizacji: 2018
Źródło dofinansowania: RPO WL
2014-2020
Wartość projektu: 508.665,67 zł (dota-
cja: 324.832,31 zł, wkład własny:
183.833,36 zł)
Opis projektu: Termomodernizacja bu-
dynku, docieplenie dachu, moderniza-
cja oświetlenia, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej.

VIII. Termomodernizacja Zespołu
Szkół w Jabłonnie
Rok realizacji: 2018
Źródło dofinansowania: WFOŚiGW
Wartość projektu:  762.534,64zł. Po-
życzka zostanie udzielona na 80%
wartości inwestycji, natomiast jej 20%
umorzone.
Opis projektu: Ocieplenie ścian ze-
wnętrznych, wymiana pokrycia dacho-
wego, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i cieplnej ścian
piwnic.

IX. Przebudowa boisk sportowych
w m. Czerniejów w celu rozbudowy
infrastruktury rekreacyjno-wypo-
czynkowej na terenie gminy Jab-
łonna 
Rok realizacji: 2018
Żródło dofinansowania: PROW 2014-
2020
Wartość projektu: 297.984,87 zł (dota-
cja: 155.260,14 zł, wkład własny:
142.724,73 zł)
Opis projektu: Budowa boiska do piłki
nożnej, siatkówki wraz z miejscami
postojowymi dla rowerów oraz słup-
kiem fotowoltaicznym multimedialnym.

Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna 

Od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku mieszkańcy mogą na bieżąco odbierać dowody wpłaty 
za śmieci na cały rok kalendarzowy 2018 

w Budynku Weterynarii (Referat IRO) u Pani Agnieszki Szpytmy. 
Dowody wpłaty nie będą dostarczane do mieszkańców przez Sołtysów jak w latach 

poprzednich razem z nakazem podatkowym. 

Uwaga! Zmiana sposobu dostarczania dowodów wpłaty za śmieci
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Władysław Taczanowski – ojciec polskiej ornitologii

„Jeden z najznakomitszych
ornitologów europejskich i jeden z naj-
pracowitszych kustoszów gabinetów
zoologicznych na świecie, a obok tego
gorący patriota i najuczciwszy czło-
wiek, pełen oryginalności nieporówna-
nej.” – tak charakteryzował
Władysława Taczanowskiego jego
przyjaciel słynny polski uczony, ba-
dacz jeziora Bajkał, Kamczatki i w
ogóle Syberii, na którą trafił za udział
w Powstaniu Styczniowym – profesor
Benedykt Dybowski. Przyszły nestor
ornitologii polskiej przyszedł na świat
dnia 1 marca 1819 roku w Jabłonnie,
w majątku swego ojca Kazimierza Ta-
czanowskiego herbu Jastrzębiec. Oj-
ciec jego pochodził ze znanego
wielkopolskiego rodu Taczanowskich,
był kapitanem (lub pułkownikiem – jak
podaje Dybowski) wojsk napoleoń-
skich i komisarzem obwodu krasnos-
tawskiego. Ojciec był postacią ważną
dla przyszłego ornitologa bowiem nau-
czył syna nie tylko historii wojen napo-
leońskich, którą to historię zdaniem
Dybowskiego Władysław opanował do
perfekcji znając wszystkie bitwy,
nazwy pułków, ich dowódców i
miejsca kwaterowania, ale to także oj-
ciec zapalił u małego Władka zainte-
resowanie przyrodą i potrzebę jej
badania. Szczególną pasją obdarzał
ptaki. Po latach we wstępie do swego
monumentalnego dzieła „Ptaki kra-
jowe” Taczanowski pisał: „Czterdzies-
toletnie zajęcia moje dla zbadania
ornitologicznej fauny Królestwa Pol-
skiego doprowadziły mnie do jej zna-
jomości, można powiedzieć, dosyć
dokładnej. Czynność tę rozpocząłem
w Lubelskiem, gdzie młodość swą
spędziłem; naprzód w Jabłonnie, w

miejscu swem rodzinnem, przejąwszy,
że tak powiem, skłonność tę od ojca,
który był miłośnikiem przyrody i bardzo
chętnie zamiłowanie to moje rozwijać
pragnął.” Mimo wczesnej śmierci ojca
pasja ornitologiczna już nie zagasła w
sercu Władysława. Podtrzymywał ją
także ks. Walenty Baranowski, pro-
boszcz w Bychawce, późniejszy bis-
kup lubelski a wcześniejszy nauczyciel
historii naturalnej w szkołach pijar-
skich. Dzięki jego wstawiennictwu
młody badacz Taczanowski nawiązał
kontakty warszawskie i mógł publiko-
wać pierwsze swe prace w „Wiadomo-
ściach Warszawskich” („Tabele
przylotów i odlotów ptaków w By-
chawce w latach 1845-49”). 

W 1852 roku opuścił Lubelsz-
czyznę. Mieszkał w Radomiu a w
1855 roku został adiunktem w Gabine-
cie Zoologicznym w Warszawie, z któ-
rym związał się do śmierci. Genialny
samouk uzupełniał swoje wykształce-
nie w Berlinie, Wiedniu, Paryżu i Lon-
dynie. Późniejsza jego kariera jako
badacza przyrody, zwłaszcza awi-
fauny rozwijała się w bardzo szybkim
tempie. Prowadził badania terenowe,
a nawet brał udział w wyprawie do Al-
gierii, gros czasu jednak poświęcał na
opracowywanie materiału, który prze-
syłali do jego Gabinetu Zoologicznego
badacze lub zesłańcy z różnych czę-
ści świata. W oparciu o ten materiał
publikował swoje monumentalne jak
na owe czasy dzieła. I co ciekawe
publikował je w wielu językach. Jed-
nym z pierwszych, napisanym wspól-
nie z Konstantym Tyzenhauzem i
opublikowanym w 1862 r. była „Oolo-
gia ptaków polskich wystawiona na
170 tablicach…” – tytuł mówi sam za
siebie. Było to największe opracowa-
nie dotyczące jaj rodzimych gatunków
ptaków. Jego precyzyjność zachwyca
do dziś. W 1882 roku opublikował
dwutomowe (ponad 800 stron) dzieło
„Ptaki krajowe” będące na owe czasy
najpełniejszym opisem awifauny na-
szych ziem, a jednocześnie podsumo-
waniem jego dotychczasowych badań
nad ptakami ziem dawnej Rzeczpos-
politej. W cztery lata później w oparciu
o materiały przesyłane przez Konstan-
tego Jelskiego i Jana Sztolcmana -
uczestników ekspedycji do Peru, Ek-
wadoru i Gujany Taczanowski pisze
kolejne monumentalne dzieło „Ornito-

logie du Perou”. Liczy ono ponad 1500
stron i zawiera opisy 1351 gatunków
w tym 113 nie znanych wcześniej
nauce. Było zresztą wielokrotnie
wznawiane. Ostatnie wydanie pocho-
dzi z … 2017 roku. W ostatnich latach
życia pracuje nad opracowaniem awi-
fauny wschodniej Syberii w oparciu o
materiały przesyłane mu do Warszawy
przez zesłańców po Powstaniu Stycz-
niowym miedzy innymi wspomnianego
wcześniej Benedykta Dybowskiego.
Dwutomowe dzieło „Faune ornitholo-
gique de la Sibérie orientale” liczące
ponad 1200 stron i zawierające opisy
773 gatunków w tym 10 nowych, nie
znanych nauce wychodzi drukiem po
francusku w Sankt Petersburgu już po
śmierci autora, w latach 1891-93. W
sumie Władysław Taczanowski był au-
torem bez mała 600 prac głównie z
dziedziny ornitologii, ale także ento-
mologii, arachnologii i teriologii. Zmarł
17 stycznia 1890 roku w Warszawie i
tam na Cmentarzu Powązkowskim
znajduje się jego grób.

Mimo, że Władysław Tacza-
nowski spędził w rodzinnym majątku
ledwie kilkanaście pierwszych lat
swego ponad 70-cio letniego życia, to
jednak, jak sam wspominał, były to
lata kluczowe, które wpłynęły na całe
jego dalsze losy. O swej małej ojczyź-
nie nie zapominał nigdy i dlatego bar-
dzo dobrze, że również ona nie
zapomina o nim. Jest rzeczą niezmier-
nie cenną, że gmina Jabłonna pamięta
o bodaj czy nie najsłynniejszej postaci
wywodzącej się z jej terenu. Cieszy
zainteresowanie władz gminy osobą
Taczanowskiego. Niesamowicie poży-
teczne są wydawnictwa: gra plan-
szowa i folder „Śladami Władysława
Taczanowskiego”. Zostały one przygo-
towane w 2017 r. przy współpracy z
Zespołem Lubelskich Parków Krajob-
razowych i wsparciu finansowym Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie w ramach zadania „Edukacja
ekologiczna w gminie Jabłonna w
2017 r.”. Podjęte działania trzeba ko-
niecznie kontynuować, bo ważne jest
by pamięć o tym słynnym ornitologu
trwała.  

Krzysztof Wojciechowski 
Zespół Lubelskich 

Parków Krajobrazowych
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Złote Gody
W piątek 8 grudnia w Gmin-

nym Centrum Kultury w Piotrkowie
spotkało się 10 par oraz ich rodziny
aby wspólnie świętować 50. rocznicę
pożycia małżeńskiego.

Podczas uroczystości wystąpiły

dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czer-
niejowie oraz z Zespołu Szkół w Piotr-
kowie. Wyrazem największego
szacunku i uznania ogromnej wartości
tego wspaniałego Jubileuszu jest przy-
znanie przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej parom małżeńskim
Medali za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie, które wręczyła Pani Wójt
Gminy Jabłonna Magdalena Sałek
wraz z Panem Radnym Bogdanem
Wałachowskim, Skarbnikiem Gminy
Panią Jolantą Góra oraz Kierownikiem

USC Panią Moniką Flis oraz Zastępcą
Kierownika USC Panem Markiem
Brydą. Całość wydarzenia poprowa-
dził Zastępca Wójta Pan Marcin Pas-
tuszak. 

Podczas uroczystości zostały od-

znaczone następujące małżeństwa: 
1. Ciuraj Danuta i Stanisław z Chmiela
Pierwszego,
2. Kępka Leokadia i Edward z Chmiel-
Kolonii,
3. Banach Danuta i Czesław z Czerniejowa, 
4. Dąbrowscy Zofia i Józef z Czerniejowa, 
5. Januszek Jadwiga i Andrzej z Jab-
łonny-Majątek,
6. Jones Stefania i Józef z Jabłonny-
Majątek,
7. Sokół Marianna i Jan z Jabłonny
Drugiej,

8. Klimek Aleksandra i Eugeniusz 
z Piotrkowa Pierwszego,
9. Klimek Marianna i Henryk z Piotr-
kowa Drugiego,
10. Cioczek Helena i Leszek ze Skrzy-
nic Drugich.

Wszystkim parom serdecznie gra-
tulujemy tak wspaniałego jubileuszu.
Jesteśmy pełni uznania i podziwu za
ogrom pracy włożony w budowanie ro-
dziny przez ostatnich 50 lat Waszego
wspólnego życia. Życzymy Państwu,
abyście w zdrowiu i szczęściu przeży-
wali kolejne jubileusze i żeby przeżyty
wspólnie czas przywoływał wyłącznie
dobre wspomnienia.

Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna

Finał olimpiady ekologicznej 2017
Dnia 12 października br. odbył

się finał Olimpiady Ekologicznej dla
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych z terenu gminy Jabłonna.
W finale wzięło udział 29 uczniów, któ-
rzy rozwiązywali test wiedzy z zakresu
biologii, chemii, geografii oraz ekologii.
Laureatami konkursu zostali:
w kategorii klas IV-VI szkoły podsta-
wowej:
1. Weronika Kurzempa – Szkoła Pod-
stawowa w Czerniejowie,
2. Natalia Ścibura – Szkoła Podsta-
wowa w Tuszowie,
3. Piotr Goszczyński - Szkoła Podsta-
wowa w Tuszowie,
w kategorii klas VII szkoły podstawo-

wej oraz klas  gimnazjalnych:
1. Michał Flis – Zespół Szkół w Jab-
łonnie,
2. Magdalena Kukiełka – Szkoła Pod-
stawowa w Czerniejowie,
3. Bartłomiej Ziętek –Zespół Szkół w
Piotrkowie.

Laureaci konkursu dostali w
nagrodę gry planszowe oraz dyplomy.
Ponadto wszyscy uczniowie, którzy
zakwalifikowali się do finału gminnego
Olimpiady wyjechali na wycieczkę dy-
daktyczną do Suśca.

Olimpiada zyskała wielu sym-
patyków w gronie uczniów i młodzieży
szkolnej, a realizacja projektu pt. „Edu-
kacja ekologiczna w Gminie Jabłonna

w 2017 r.” przyczyniła się do podnie-
sienia świadomości ekologicznej
dzieci i młodzieży, a także kształtowa-
nia pozytywnych postaw i nawyków
dbania o środowisko naturalne.

Mamy nadzieję, że poprzez
aktywny udział w realizowanym pro-
jekcie dzieci i młodzież nabyły również
wiedzę na temat walorów przyrodni-
czych obszarów znajdujących się na
terenie gminy Jabłonna. Podobne
działania i inicjatywy związane z sze-
roko rozumianą edukacją ekologiczną
będziemy podejmować w kolejnych la-
tach.

Agnieszka Wójtowicz
Urząd Gminy Jabłonna
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Gwiazdy Betlejemskie nagrodzone! 
W tym roku już po raz trzeci

odbył się Konkurs Plastyczny na Pro-
jekt Bożonarodzeniowej Kartki Poczto-
wej Gminy Jabłonna, który realizuje
Gminne Centrum Kultury. Tym razem
konkurs był w nowej formule, ponie-
waż uczestnicy mieli za zadanie wyko-
nać Gwiazdę Betlejemską, która
nawiązywać miała do dawnej tradycji

kolędowania, czyli chodzenia od domu
do domu w okresie Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku z dobrymi życze-
niami dla gospodarzy. 

Jury w składzie: Magdalena
Sałek – Wójt Gminy Jabłonna, Agata
Sztorc – instruktor zajęć plastycznych,

szefowa działu edukacji Galerii Labi-
rynt w Lublinie i Edmund Kuryluk – kie-
rownik ds. programowych GCK,
zajmujący się tradycją, po obejrzeniu
28 gwiazd betlejemskich, które kwali-
fikowały się wg regulaminu ze zgło-
szonych 32 prac postanowiło
przyznać następujące nagrody i wy-
różnienia:

GRAND PRIX w tym roku stanowiły
trzy równorzędne nagrody dla: Anto-
niny i Franka Mielko – wiek 4 i 5 lat,
SP Czerniejów, Justyny Skorupskiej –
wiek 12 lat, SP Skrzynice oraz Ale-
ksandry Zarosy – wiek 13 lat, SP
Skrzynice. Sfotografowane prace tych

dzieci znajdują się na kartce świątecz-
nej Gminy Jabłonna, która trafia do
partnerów, sąsiadów, instytucji, władz
samorządowych, szkół i innych placó-
wek z życzeniami od Gminy Jabłonna. 

Decyzją jury wyróżnienia
otrzymało osiem osób, a są to: Joanna
Bryda – wiek 10 lat, SP Czerniejów,
Lena Wajrak – wiek 6 lat, SP Skrzy-
nice, Wiktoria Marciniak – wiek 9 lat,
SP Czerniejów, Julia Grzegorczyk –
wiek 8 lat, SP Piotrków, Dominik Pilch
– wiek 3 lata, Weronika i Natalia Skro-
bas – wiek 10 i 11 lat, SP Piotrków,
Paulina Skorupska – wiek 10 lat, SP
Skrzynice, Adrian Młynarski – wiek 8
lat, SP Piotrków.

Oceniając prace jury kiero-
wało się dwoma głównymi kryteriami
wyboru: samodzielnością wykonania
przez dziecko i nawiązaniem do trady-
cji dawnego kolędowania. 

Gratulujemy wszystkim
uczestnikom tego konkursu za to, że
podjęli się trudu poszukania „jak to
dawniej bywało” i stworzenia z po-
mocą rodziny lub kolegów i koleżanek
niesamowicie pięknych dzieł. Możecie
je Państwo obejrzeć na wystawie do
18 grudnia w GCK w Piotrkowie, za-
praszamy, bo warto! 

Katarzyna Krzywicka
dyrektor GCK

Sesje Rady Gminy Jabłonna
Uchwały Rady Gminy Jabłonna

podjęte podczas XXXIV sesji w dniu 21
listopada 2017 r.
1. Uchwała Nr XXXIV/232/2017 w spra-
wie stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. St. Konarskiego w
Jabłonnie w ośmioletnią Szkołę Podsta-
wową im. St. Konarskiego w Jabłonnie,
2. Uchwała Nr XXXIV/233/2017 w spra-
wie stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Piotrkowie w ośmiolet-
nią Szkołę Podstawową  w Piotrkowie,
3. Uchwała Nr XXXIV/234/2017 w spra-
wie stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Czerniejowie w ośmio-
letnią Szkołę Podstawową  w Czernie-
jowie,
4. Uchwała Nr XXXIV/235/2017 w spra-
wie stwierdzenia przekształcenia do-

tychczasowej sześcioletniej Szkoły Pod-
stawowej w Tuszowie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową w Tuszowie,
5. Uchwała Nr XXXIV/236/2017 w spra-
wie stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Skrzynicach w ośmio-
letnią Szkołę Podstawową  w Skrzyni-
cach,
6. Uchwała Nr XXXIV/237/2017 w spra-
wie przyjęcia Programu współpracy
Gminy Jabłonna z organizacjami poza-
rządowymi oraz z podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok,
7. Uchwała Nr XXXIV/238/2017 w spra-
wie wyrażenia opinii dotyczącej utwo-
rzenia i prowadzenia ośrodka
rehabilitacji dzikich zwierząt,
8. Uchwała Nr XXXIV/239/2017 w spra-
wie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej do obliczenia podatku rol-

nego na 2018 r.,
9. Uchwała Nr XXXIV/240/2017 w spra-
wie określenia wysokości rocznych sta-
wek podatku od środków
transportowych obowiązujących na te-
renie Gminy Jabłonna na rok 2018,
10. Uchwała Nr XXXIV/241/2017 w
sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązują-
cych na terenie Gminy Jabłonna na rok
2018,
11. Uchwała Nr XXXIV/242/2017 w
sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki na realizację zadania pn. „Ter-
momodernizacja budynku Zespołu
Szkół w Jabłonnie”,
12. Uchwała Nr XXXIV/243/2107 w
sprawie zmian w budżecie na rok 2017,

13. Uchwała Nr XXXIV/244/2017 w
sprawie zmiany wieloletniej prognozy

finansowej
Magdalena Zaborek
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Szkolny Klub Wolontariuszy
W Szkole Podstawowej w

Czerniejowie pani Dyrektor Wanda
Pacek oraz Grono Pedagogiczne pod-
jęło inicjatywę propagowania wolonta-
riatu wśród uczniów. Został powołany
Szkolny Klub Wolontariuszy, a koordy-
nacji wszelkich jego działań podjęła
się pani Anna Grzanka.  

Ta forma wychowania staje
się bardzo ważnym elementem w
kształtowaniu osobowości dzieci i mło-
dzieży. Dzięki niej uczniowie mogą
rozwijać swoje zainteresowania, po-
magać innym, uczyć się wrażliwości i

otwartości na drugiego człowieka. Wo-
lontariusze uczą się współpracy z in-
nymi, nabywają umiejętności
planowania i organizacji, rozwijają
swoją kreatywność.

Pierwszym krokiem do zachę-
cenia uczniów, aby włączali się w
akcje charytatywne była akcja infor-
macyjna na temat idei wolontariatu i
dlaczego warto pomagać. W tym celu
do szkoły przyjechała grupa uczennic
z Liceum Ogólnokształcącego nr 30
im. ks. Jana Twardowskiego (do nie-
dawna Gimnazjum nr 10) pod opieką

pani Urszuli Pudło. Dziewczyny przez
cały dzień prowadziły zajęcia zarówno
z dziećmi starszymi jak i młodszymi.
Opowiadały o swoim doświadczeniu w
pracy wolontariacie w Szkolnym Kole
Caritas, w Samorządzie Uczniowskim,
w harcerstwie. Zachęcały do włącza-
nia się w różne działania charytatywne
na terenie szkoły, czy też poza nią, ale
również do samodzielnego organizo-
wania takich akcji. Same były inicjator-
kami różnych przedsięwzięć na
terenie Liceum np. przeprowadziły
zbiórkę książek dla chorych dzieci z

Oddziału onkologicznego, czy też zor-
ganizowały pomoc młodszym kole-
gom, którzy mają trudności w nauce.
Czas spędzony w szkole był cenny za-
równo dla uczniów szkoły podstawo-
wej jak i uczennic gimnazjum, które
już planują zaproszenie swoich młod-
szych kolegów i koleżanki do swojej
szkoły.

Wizyta starszych koleżanek -
wolontariuszek spowodowała, że nasi
uczniowie bardzo szybko podjęli de-
cyzję o zapisaniu się do naszego
Klubu i z chęcią zadeklarowali swoją

bezinteresowną pomoc.  Podczas
spotkań z koordynatorem ustalili, jakie
akcje będą przeprowadzać na terenie
naszej szkoły i nie tylko, oraz w jaki
sposób będą pozyskiwać pieniądze,
aby pomagać potrzebującym. 

Młodzi wolontariusze wraz ze
swoimi opiekunami zorganizowali już
dwa kiermasze ciast: jeden przy ko-
ściele w Czerniejowie, a drugi w
szkole, podczas zabawy andrzejko-
wej. Sprzedawane były ciasteczka z
wróżbą, babeczki, serniki i inne słod-
kości.

Było to pierwsze w dziejach
naszej szkoły tego typu przedsięwzię-
cie. Choć wymagało ono sporego na-
kładu pracy ze strony uczniów i ich
rodziców- którym gorąco dziękujemy –
przyniosło  oczekiwane efekty. Do-
chód z kiermaszów przeznaczony zo-
stanie na pomoc dla dzieci
zamieszkałych na terenie obwodu na-
szej szkoły.

Bierzemy również udział w
„Zakręconej Akcji” organizowanej
przez Lubelskie Hospicjum dla Dzieci
im. Małego Księcia. Polega ona na
zbieraniu dużej ilości plastikowych za-
krętek. Dochód ze sprzedaży przezna-
czany jest na potrzeby hospicjum.

Aktualnie włączamy się w
Ogólnopolską Akcję Charytatywną
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
Jest to zbiórka trwałej żywności, od-
zieży, środków czystości, słodyczy i
zabawek dla potrzebujących rodzin.
Akcja tradycyjnie kończy się podsu-
mowaniem i Koncertem „Dar Serca za
Dar Serca". Nasi wolontariusze przyj-
mowali dary od 4 do 11 grudnia 2017
r., w budynku szkoły. Następnie zos-
tały one przekazane do sztabu w Lub-
linie.

Anna Grzanka  
i Urszula Pudło

Święto Niepodległości w Skrzynicach
Dzień 11 listopada to jedna z

najważniejszych dat w historii naszej
Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Pol-
ska odzyskała niepodległość. W
przedszkolu w Skrzynicach od naj-
młodszych lat uczymy dzieci patrio-
tyzmu, przywiązania do swojej
Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy
szacunek dla polskich symboli: godła i
biało – czerwonej flagi.

W dniu 10 listopada 2017 r.
dzieci z oddziału przedszkolnego wy-
stąpiły z programem artystycznym w
uroczystej  akademii  z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości.  

Danuta Wójcik
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EuroWeek 2017
W dniach  26 - 30.11.2017

uczniowie klas VI i VII oraz klasy II od-
działu gimnazjalnego Zespołu Szkół w
Piotrkowie wzięli udział w programie
edukacyjnym EuroWeek. Uczestnicy
zatrzymali się w ośrodku wypoczynko-
wym Silesia w Długopolu Zdrój w wo-
jewództwie dolnośląskim, gdzie przez

5 dni brali intensywny udział w warsz-
tatach szkoleniowych prowadzonych
wyłącznie w języku angielskim.

W tym samym ośrodku za-
kwaterowani zostali także uczniowie z
innych szkół z miejscowości Gołcza,
Gnojnik i Kozy. Tuż po przybyciu na
miejsce uczniowie zostali przywitani
przez wolontariuszy m.in. z Ugandy,
Filipin, Tajlandii, Ukrainy, Gruzji, Hisz-
panii, Indonezji, Meksyku oraz Azer-
bejdżanu. 

Następne dni były bardzo ob-
fite w różne atrakcje i warsztaty, w któ-
rych uczestnicy kształtowali zdolności
przywódcze, rozwijali umiejętność
współpracy w grupie, komunikacji spo-
łecznej, rozwijali swoją kreatywność,
ale przede wszystkim pokonywali ba-
rierę językową, aby porozumieć się z

innymi kolegami i koleżankami wyłącz-
nie w języku angielskim. Program Eu-
roWeek dał im możliwość budowania
pewności siebie poprzez zróżnico-
wane zadania, warsztaty językowe,
odgrywanie ról, prezentacje, rozmowy
motywacyjne oraz dyskusje grupowe.

Dzięki informacjom przekazy-
wanym przez wolontariuszy nasi
uczniowie poszerzyli swoje horyzonty
oraz otworzyli się na inne kultury z
wielu różnych państw świata. Dzięki

wolontariuszom uczestnicy EuroWeek
mieli możliwość poznania wielu cieka-
wostek z najodleglejszych zakątków
świata oraz podniesienia swoich umie-
jętności potrzebnych do współpracy w
międzynarodowym gronie. 

Dodatkową atrakcją wyjazdu
była wycieczka do Bystrzycy Kłodzkiej
i Kłodzka, gdzie uczniowie mieli moż-
liwość zwiedzenia Muzeum Filumenis-
tycznego oraz Bramy Wodnej skąd
rozpościerał się widok na całą miej-
scowość, twierdzy oraz kościoła Wnie-
bowzięcia NMP. Ponadto, w dniu
wyjazdu do domu uczniowie mieli czas
wolny, aby zwiedzić uroczy wrocławski
rynek w bożonarodzeniowej oprawie.

Z relacji uczestników Euro-
Week był:
- bardzo ciekawy i pełen wrażeń, poz-
nałem wiele wspaniałych osób,
- bardzo ciekawym doświadczeniem,
poznałem wiele wspaniałych osób i
dowiedziałem się ciekawych rzeczy o
innych zwyczajach i kulturach,
- super przeżyciem, świetnie się bawi-
łam i poznałam fajnych ludzi,
- niesamowity, bardzo dużo dowie-
działem się o innych państwach, do
tego świetnie się bawiłem i przeżyłem
niesamowite przygody,
- niesamowity a wolontariusze obudzili
naszą kreatywność
-  jednym słowem było SUPER!!!

Opiekunowie
Ewa Walczyszyn-Filozof 

i Beata Marciniak

„Śpieszmy się kochać ludzi…” 
Wieczorek poetycko- muzyczny przy świecach

Przemijanie, starość, śmierć
to tematy mało popularne we współ-
czesnej kulturze, którą dzisiaj zdomi-
nowały kult młodości i piękno fizyczne.
Szybkie tempo życia powoduje, że
obojętnie przechodzimy obok siebie,
obok spraw ważnych dla człowieka.
Listopad to właściwy moment, aby w
tym pośpiechu przystanąć i zastano-
wić się przez chwilę nad istotą życia i
śmierci.

Tej tematyce poświęcony był
wieczorek poetycko- muzyczny, który
odbył się 21 listopada 2017 roku w
Szkole Podstawowej w Skrzynicach.
Motywem przewodnim spotkania stała
się najbardziej znana sentencja Jana

Twardowskiego „Śpieszmy się kochać
ludzi, tak szybko odchodzą…”. Siód-
moklasiści recytując wiersze znanych
i mniej znanych poetów dzielili się z
widzami refleksją o tajemnicy przemi-
jania, o tym, że wszystko ma swój po-
czątek i koniec. Pamięć o tych, którzy
odeszli towarzyszyła ludziom na całym
świecie, niezależnie od czasu i
miejsca, światopoglądu i religii. Jesz-
cze w XIX wieku w Polsce odprawiano
obrzędy ku czci zmarłych zwane „dzia-
dami”. Opisał je Adam Mickiewicz w
swoim poemacie dramatycznym, do
którego nawiązali uczniowie, wspomi-
nając staropolskie obyczaje.

Tematyka uroczystości, choć

trudna, wyzwoliła w uczniach dużą
dojrzałość i powagę.  Nastrój dzięki
przygaszonemu światłu oraz świecom
palącym się na scenie sprzyjał refleksji
i zadumie. Udało się przenieść pub-
liczność, choć na chwilę, w świat po-
ezji i pięknej muzyki. Recytację
wzbogaciły utwory wykonane na
skrzypcach przez uczennice: A. Tarkę,
M. Rudzką oraz J. Skorupską.

Małgorzata Wilczek
Szkoła Podstawowa 

w Skrzynicach
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Szkolny konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim
W przeddzień Narodowego

Święta Niepodległości 11 listopada w
Szkole Podstawowej w Skrzynicach
uczczono 99 rocznicę odrodzenia
państwa polskiego po 123 latach nie-
woli narodowej. Uroczystą akademię
przygotowali uczniowie pod kierun-
kiem p. Teresy Wrześniewskiej. Przez
obrazy, muzykę oraz żywe słowo po-
kazana została droga Polaków do nie-
podległości. Tego dnia rozstrzygnięty
został Szkolny konkurs wiedzy o Józe-
fie Piłsudskim.

Rok 2017 jest rokiem Józefa
Piłsudskiego - wielkiego patrioty, sybe-
ryjskiego zesłańca, polityka i legendar-
nego twórcy Legionów w czasie I
wojny światowej.  Po powrocie do
Warszawy z internowania, Piłsudski
został w latach 1918-1922 Naczelni-

kiem Państwa i wodzem sił zbrojnych
w odrodzonej Rzeczypospolitej. Był
pierwszym Marszałkiem Polski i dwu-
krotnie premierem rządu (1926-1928 i
1930).

W Szkolnym konkursie wie-
dzy o Józefie Piłsudskim wzięło udział
13 uczniów z klas V-VII.  Mieli oni
okazję poszerzyć i przetestować
swoją wiedzę o jednym z najwybitniej-
szych Polaków w naszej historii. Zwy-
cięzcami konkursu zostali: Karol
Bogdański z klasy VII i Maja Rudzka z
klasy VI.  Nagrodą za udział w konkur-
sie była celująca ocena z historii.
Uczestnikom konkursu wręczono
także upominki rzeczowe.

Teresa Wrześniewska
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach

Bóg, Honor, Ojczyzna
Pod takim hasłem obchodzi-

liśmy w Szkole Podstawowej w Czer-
niejowie Święto  Odzyskania przez
Polskę Niepodległości. 99 rocznicę
tego wielkiego wydarzenia uczciliśmy
inscenizacją w wykonaniu uczniów kl.
VI i prezentacją multimedialną. Tego
dnia uczniowie, nauczyciele, pracow-
nicy szkoły z dumą nosili biało-czer-
wone kotyliony.

Na chwilę przenieśliśmy się w
czasy historyczne, kiedy nasz kraj
zniknął z mapy Europy. To wtedy pol-
scy nauczyciele, rodzice wbrew zaka-
zom zaszczepiali w umysłach
młodego pokolenia miłość do ojczystej
mowy, do Polski, ducha walki. Wiele
razy Polacy zrywali się zbrojnie prze-
ciw zaborcom, walczyli z rusyfikacją i

germanizacją. Nigdy nie pogodzili się
z utratą niepodległości. Polski nie było
na mapie Europy, ale była w sercach
milionów patriotów, tych którzy za wol-

ność oddawali to co mieli najcenniej-
sze-swoje życie. I wojna światowa
osłabiła państwa zaborcze, dzięki
czemu stała się możliwa odbudowa

państwa polskiego. Po 123 latach nie-
woli, rozbiorów, obcego panowania w
1918 roku, jak feniks z popiołów, od-
rodziło się państwo polskie. Człowie-
kiem, który przyczynił się do tego faktu
był Józef Piłsudski-twórca Legionów
Polskich.

W czasie prezentacji multime-
dialnej zobaczyliśmy film dokumen-
talny z udziałem Józefa Piłsudskiego,
usłyszeliśmy jego głos, zobaczyliśmy
legionistów w walce. Wspólne odśpie-
wanie Mazurka Dąbrowskiego, Roty,
Pieśni o Legionach oraz Pierwszej
Kadrowej włączyło nas do wyrażenia
naszego patriotyzmu.

Maria Zarzecka
Szkoła Podstawowa w Czerniejowie

Śniadanie daje moc
Śniadanie to najważniejszy

posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają
energię do nauki, lepiej koncentrują
się podczas lekcji i mają siłę do za-
bawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Akcja "Śniadanie Daje Moc"
jest skierowana do uczniów klas 1-3
szkół podstawowych. Uczniowie klas
młodszych Szkoły Podstawowej w
Czerniejowie przyłączyli się do ogól-
nopolskiego programu i dnia 8 listo-
pada 2017 r.wzięli udział w akcji. Robili
kanapki, wcześniej rozmawiali o zasa-
dach zdrowego odżywiania, m.in. o
tym jak komponować posiłki, jak łą-

czyć smaki. W ten sposób dzieci
uczyły się tego, czym jest kultura spo-
żywania posiłków i higiena ich przygo-
towywania.

Warto organizować tego typu
akcje, ponieważ utrwalają one zdrowe
nawyki już u dzieci. Staramy się, by
nasi uczniowie spożywali posiłki o sta-
łych porach. Kilka razy w tygodniu
uczniowie dostają świeże mleko, wa-
rzywa i owoce w ramach ogólnopol-
skiej akcji "Program dla szkół".
Zachęcamy również rodziców, by dbali
o to, aby ich dzieci zawsze przed wyj-
ściem z domu zjadły pożywne śniada-
nie, a do szkoły przygotowali dzieciom
zdrowe drugie śniadanie.

Renata Chmielewska-Puchała
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Wizyta ratownika medycznego w przedszkolu w Skrzynicach
W dniu 20 października go-

ściem w przedszkolu w Skrzynicach
był ratownik medyczny pani Magda-
lena  Szych. Celem przeprowadzo-

nych zajęć  przez wykwalifikowanego
ratownika medycznego było przygoto-
wanie przedszkolaków do wykonywa-
nia prostych czynności przy udzielaniu
pierwszej pomocy oraz prawidłowego
zachowania się w czasie wypadku, w
sytuacjach zagrożenia życia lub zdro-
wia.

Na samym początku pani Ra-
townik wyjaśniła dzieciom na czym po-
lega jej praca. Następnie
przedszkolaki miały okazję wysłuchać
informacji na temat udzielania pierw-
szej pomocy w przypadku oparzeń,
skaleczeń, zasłabnięć i złamań. Dzieci

uczyły się jak należy sprawdzać przy-
tomność osoby poszkodowanej i w
jaki sposób można komuś pomóc
zanim przyjedzie pogotowie ratun-
kowe. Poza tym utrwaliły sobie nu-
mery alarmowe służb ratowniczych
oraz zasady bezpiecznej zabawy.
Dzieci nauczyły się, jak wygląda pozy-
cja boczna  bezpieczna i pod okiem
pani ratownik  ćwiczyły   sposób  po-
stępowania przy udzielaniu pierwszej
pomocy. Zdobyta wiedza i ćwiczenia
praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły
się „małymi ratownikami”.

Danuta Wójcik

Ślubowanie pierwszaków w Tuszowie
28 listopada 2017 roku to data

bardzo ważna dla uczniów klasy
pierwszej naszej szkoły. W tym bo-
wiem dniu odbyła się uroczystość ślu-
bowania i pasowania tych dzieci na
uczniów Szkoły Podstawowej w Tu-
szowie.

W trakcie uroczystości pierw-
szaki pokazały jak pięknie potrafią re-
cytować wiersze i śpiewać piosenki.
Udowodniły, że znają przepisy ruchu
drogowego i zasady zdrowego odży-
wiania się. Przekonały wszystkich
obecnych, że znają zasady popraw-
nego zachowania się w szkole, oraz
są świadomi swojej przynależności
narodowej. Mimo stresu związanego z
publicznym występem, dzieci świetnie
sobie poradziły. Publiczność co chwilę

nagradzała dzielnych pierwszaków
gromkimi brawami. 

Swoją postawą uczniowie
udowodnili, iż są gotowi do złożenia
uroczystego ślubowania. Po złożeniu
ślubowania dyrektor p. Agnieszka Na-
włatyna dokonała symbolicznego pa-
sowania na ucznia: „Pasuję Cię na
ucznia Szkoły Podstawowej w Tuszo-

wie” – mówiła pani dyrektor, dotykając
ołówkiem – jak czarodziejską różdżką
ramion pierwszaków. I dzieci stawały
się wówczas prawdziwymi uczniami.

Ukoronowaniem aktu paso-
wania było wręczenie pamiątkowych
dyplomów przez wychowawcę.
Uczniowie otrzymali również upominki
od starszych koleżanek i kolegów. O
upominkach i słodyczach dla dzieci, w
tym wyjątkowym dniu, pamiętali
wszyscy zaproszeni goście. Było mnó-
stwo życzeń i gratulacji. Były także pa-
miątkowe zdjęcia. Po uroczystości
dzieci udały się na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.

Beata Gustaw
Szkoła Podstawowa w Tuszowie

III Wieczór Pieśni Patriotycznych
Już po raz trzeci  obchody

Święta Niepodległości w Szkole Pod-
stawowej w Tuszowie rozpoczęliśmy
wspólnym śpiewaniem pieśni patrio-

tycznych. 99-tą rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości uczci-
liśmy niezwykłym spotkaniem w śro-
dowisku lokalnym.

Do wspólnego śpiewania włą-
czyli się przedstawiciele władz gminy
p. Wójt Magdalena Sałek, Radny z na-
szego terenu p. Bogdan Wałachowski,
ks. Stanisław Góra, panie z Zespołu
Śpiewaczego „Tuszowianki” oraz nau-
czyciele, rodzice, uczniowie, absol-
wenci i mieszkańcy Tuszowa.

Po raz kolejny przypomnie-
liśmy pieśni i piosenki, które towarzy-
szyły narodowi polskiemu w ważnych
wydarzeniach dziejowych w wykona-
niu uczniów, rodziców i dziadków.
Było pięknie i nastrojowo. Dziękujemy
wszystkim za udział w tym wyjątko-
wym wydarzeniu.

Agnieszka Nawłatyna
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Tuszowie



EDUKACJA|  Puls Gminy Jabłonna     Nr 4 (13)/2017, Grudzień 2017

14

Goście z Ukrainy w Zespole Szkół w Jabłonnie
Zaledwie minęło pół roku od

wydarzenia związanego z pobytem
Węgrów, Rumunów, Litwinów, Łoty-
szy, Turków, Hiszpanów i Włochów w
byłym gimnazjum w Jabłonnie, a na

korytarzach naszej szkoły ponownie
rozbrzmiewa obcojęzyczny gwar. Tym
razem za sprawą 22-osobowej grupy
młodych Ukraińców przybywających
do nas pod opieką nauczycieli ze
szkół w Teterivce i Denyshi, gromady
Teterivka w obwodzie Żytomierskim na
Ukrainie. 

W niedzielę (19 listopada br.)
późnym popołudniem 22 rodziny z te-
renu naszej gminy przyjęły na tydzień
do swoich domów ukraińską młodzież.

Pierwszy dzień pobytu upłynął
na poznawaniu miejsca, w którym za-
mieszkali, szkoły oraz nawzajem sie-
bie. Po powitaniu gości przez dyrekcję
Zespołu Szkół w Jabłonnie oraz wła-
dze Gminy Jabłonna i obejrzeniu ca-
łego obiektu szkolnego, uczestniczyli
w zajęciach lekcyjnych. Aby uprzyjem-
nić pobyt uczniowie szkoły podstawo-
wej i klas gimnazjalnych przygotowali
pokaz talentów, a na zakończenie zor-
ganizowano zajęcia sportowe. 

Drugi dzień pobytu naszych

ukraińskich gości upłynął pod znakiem
poznawania systemów edukacji
ościennych szkół wyróżniających się
spośród sobie podobnych. Pierwszą
szkołą, która otworzyła przed nami

swoje gościnne podwoje był Zespół
Szkół im. Ks. Antoniego Kwiatkow-
skiego w Bychawie, a kolejną Zespół
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego w Pszczelej Woli, z je-
dyną w całej Polsce, unikalną specjal-
nością pszczelarską. 

Trzeci dzień poświęcony był
zwiedzaniu. Pierwszym przystankiem
na naszym szlaku znalazła się Woje-

wódzka Biblioteka Publiczna im. Hie-
ronima Łopacińskiego w Lublinie.
Dzięki przychylności dyrekcji biblioteki,
dział Zbiorów Specjalnych zaprezen-
tował zwiedzającym swoje najcenniej-
sze zbiory: starodruki, dokumenty z
życia społecznego mienionych lat, mi-
krofilmy o Lublinie i Żytomierzu. Drugi
przystanek, to Zespół Pałacowo-Par-
kowy w Kozłówce, a następny to Port
Lotniczy w Świdniku.

Czwartego dnia nasi goście
kontynuowali zgłębianie polskiego
systemu edukacji przyglądając się
szkołom w Tuszowie i Czerniejowie, a
po powrocie do Jabłonny wzięli udział
w warsztatach teatralnych prowadzo-
nych przez Ośrodek Teatralny w
Skrzynicach. Zaś po obiedzie spędzili
miło czas na dyskotece specjalnie dla

nich zorganizowanej. 
Piąty dzień rozpoczęliśmy

zwiedzaniem tym razem Lublina, za-
czynając od Zamku Lubelskiego, a na-
stępnie razem z przewodnikiem i
tłumaczem na język ukraiński wyru-
szyliśmy przez Bramę Grodzką na
wędrówkę po Starym Mieście. Później
spacerkiem przez reprezentacyjną
część miasta dotarliśmy do Centrum
Spotkania Kultur, które mieliśmy
okazję zwiedzić łącznie z wielką salą
operową, a z oszklonej platformy na
dachu, podziwiać panoramę Lublina. 
Podczas tej wizyty wszyscy, zarówno
dyrekcja szkoły, rodzice i uczniowie, a
także władze naszej gminy dołożyli
wszelkich starań, aby uprzyjemnić
czas naszym gościom, dostarczyć nie-
zapomnianych wrażeń i miłych
wspomnień z pobytu w Jabłonnie.

Wiesława Herecka
Zastępca dyr  Zespołu Szkół w Jabłon-
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Wizyta gości z Teterivki w Tuszowie
W czwartek 23 listopada mie-

liśmy zaszczyt gościć w naszej szkole
grupę uczniów z Gromady Teteriwskiej
z Ukrainy wraz ze swoimi opiekunami
oraz v-ce dyrektor Zespołu Szkół w

Jabłonnie. 
Miłych gości serdecznie powi-

tała pani dyrektor i zaprosiła na spacer
po szkole. Uczniowie wraz z opieku-
nami z zaciekawieniem obejrzeli pra-

cownie, bibliotekę, galerię szkolną. W
pracowni komputerowej mogli chwilę
odpocząć w czasie multimedialnej pre-
zentacji oferty edukacyjnej szkoły.

Kolejną niespodzianką dla na-
szych gości był pokaz tańców w wyko-
naniu uczniów Koła Tanecznego oraz
warsztaty taneczne poprowadzone
przez panią Jolę. W rytm poloneza ru-
szyli więc goście z naszymi tance-
rzami zgodnie z instrukcjami pani
trener. Okazało się, że goście z
Ukrainy są znakomitymi tancerzami i
żadne figury, przejścia i układy nie są
im straszne. Z wielką radością ogląda-
liśmy piękny pokaz poloneza w wyda-
niu międzynarodowym.

Wychodząc, każdy otrzymał
ulotkę promującą szkołę oraz pier-
niczki z wizytówką, które specjalnie na
tę okazję upiekła pani Ela M.

Agnieszka Nawłatyna
Szkoła Podstawowa w Tuszowie

Ślubowanie uczniów klasy I 
30 listopada 2017 r. w Szkole

Podstawowej w Czerniejowie odbyło
się ślubowanie uczniów klasy pierw-
szej. Na ten dzień czekaliśmy wszyscy
od dawna. Przygotowywaliśmy się do

niego od pierwszego tygodnia nauki w
szkole. Dzieci zapoznawały się ze
swoimi prawami i obowiązkami, poz-
nawały zasady panujące w tym
nowym, ważnym dla nich miejscu, do-
świadczały szkolnego życia – jego
smaku i koloru. Były pilne i pracowite.
Wiedziały, że aby zostać przyjętym do
braci uczniowskiej, trzeba udowodnić,
że są tego godne. 

Ponieważ był to dzień an-
drzejkowy, dlatego zaprosiliśmy
wróżki. Dzieci odwiedziły cztery krainy,
aby udowodnić, że są pracowite,

mądre, muzykalne oraz kochają swój
kraj. Pięknie recytowały wiersze i śpie-
wały piosenki o szkole, przyjaźni, ro-
dzinie, książkach… Były również
piosenki w języku angielskim. Wśród

dzieci emocji było co niemiara. Słowa
przysięgi w ustach siedmiolatków
brzmiały niezwykle poważnie: „Ślubuję
uroczyście: Będę starał się być
dobrym i uczciwym. Będę strzegł ho-
noru i dobrego imienia szkoły”.

Pani dyrektor wielkim ołów-
kiem pasowała maluchów na uczniów.
W tak doniosłej chwili wszystkie dzieci
były bardzo dumne, radosne i bardzo
odważne. To przecież był ich dzień...
jeden z najważniejszych momentów
kariery szkolnej. 

Renata Chmielewska-Puchała

Pasowanie 
na przedszkolaka

W dniu 25 października  2017
roku w oddziale przedszkolnym w
Skrzynicach odbyło się  uroczyste pa-
sowanie na przedszkolaka. W uro-
czystości oprócz  dzieci wzięli udział
rodzice, pani dyrektor oraz nauczyciele. 

Dzieci zaprezentowały pro-
gram artystyczny, który przygotowały
pod kierunkiem nauczycielek. Wystę-
pując przed tak dużą  publicznością
wykazały się nie tylko swoimi umiejęt-
nościami, ale również wielką odwagą.
Pani Dyrektor  czarodziejskim  ołów-
kiem pasowała każdego przedszko-
laka. Dzieci ślubowały, że będą
przestrzegać zasad obowiązujących w
przedszkolu i używać zwrotów grzecz-
nościowych na codzień. Na zakończe-
nie wszystkie dzieci zostały
nagrodzone pamiątkowymi dyplomami
i upominkami.

Danuta Wójcik
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Uczniowie z Piotrkowa wspierają 
odbudowę zniszczonych domów w Syrii

Po ponad 6 latach konfliktu w
Syrii, bilans strat jest gigantyczny. Pra-
wie połowa mieszkańców tego kraju tj.
prawie 11 mln musiała opuścić swoje
domy. 4,8 mln uciekło z Syrii, a 6,3 mln
przemieszcza się wewnątrz kraju. 13,5
mln potrzebuje pomocy humanitarnej.

4 na 5 Syryjczyków żyje poniżej gra-
nicy ubóstwa. Aleppo, jedno z najwięk-
szych miast syryjskich, dzisiaj jest
jednym z najbardziej zniszczonych
miast podczas tej wojny. Spokój zapa-
nował w Aleppo 22 grudnia 2016 r.
Oznacza to, że huk bomb przycicha,
ale sytuacja materialna ciągle jest bar-

dzo trudna. Nasi przyjaciele z Aleppo
proszą by ich jeszcze nie zostawiać.

Akcja „Lubelszczyzna dla
Syrii” to pomysł wsparcia dla miesz-
kańców zniszczonego wojną kraju.
Akcję ogłosiła organizacja kościelna
Pomoc Kościołowi w Potrzebie, a ho-
norowym patronatem objął wojewoda
lubelski Przemysław Czarnek. Nasza
młodzież odpowiedziała na apel i
akcja ruszyła w Zespole Szkół w Piotr-
kowie. Uczniowie obejrzeli multime-
dialną prezentację poświęconą
sytuacji w Syrii. W skupieniu i ze wzru-
szeniem patrzyli na los swoich rówieś-
ników – głodnych i przerażonych. Na
taką tragedię nie można pozostać
obojętnym. Mieliśmy świadomość, że
wsparcie płynące od organizacji hu-
manitarnych do ludzi z  terenów obję-
tych działaniami zbrojnymi, jest wciąż
niewystarczające, a często nie wypeł-
nia podstawowego zapotrzebowania
na artykuły żywnościowe, medyczne.
Postanowiliśmy zorganizować loterię,
z której dochód zostanie przezna-
czony na odbudowę zniszczonej Syrii.

Organizacją i koordynacją
akcji zajęły się panie – Joanna Grze-
gorczyk, Iwona Adamska – Staniak i
Anna Wróbel. Loteria odbyła się 18
października i 22 listopada podczas
zabawy andrzejkowej. Nasi uczniowie
i nauczyciele przynieśli różne fanty:
zabawki, książki, słodycze oraz dro-
biazgi, które można było kupić za sym-
boliczną kwotę. Loteria cieszyła się
wielkim zainteresowaniem całej spo-
łeczności szkolnej, a ofiarność wszyst-
kich zasiliła konto pomocowe o
całkiem sporą sumę. Nasi młodzi dar-
czyńcy pokazali swoją wrażliwość na
ogrom tragedii, która spotkała bez-
bronnych ludzi w ich ojczyźnie. Zrozu-
mieli, że każdy rodzaj pomocy, każda
zbiórka, każdy transfer finansowy i
materialny, buduje wśród Syryjczyków
nadzieję na lepsze jutro oraz wzmac-
nia poczucie, iż nie zostali sami z tra-
gedią, która ich dotknęła. Nawet
najmniejszy gest czyni nas lepszymi,
dlatego pomagajmy i uczmy pomagać. 

Anna Wróbel

Stwarzamy siebie!
Często bardzo chcemy mieć

wpływ na swoje życie, na wybory ży-
ciowe, na działania, jednak nie każdy
pamięta, że aby móc robić to mądrze
musi nabrać wiedzy, świadomości sie-
bie i świata. GCK stara się wyjść na-

przeciw tej podstawowej potrzebie
człowieka realizując raz w miesiącu
spotkania warsztatowe dla młodzieży
i dorosłych, których głównym celem
jest spotkanie i poznanie różnych dzie-
dzin działalności ludzkiej. 

W tym sezonie podczas
warsztatów Stwórzmy Sobie Siebie

Młodzież (3SM) młodzi mieszkańcy
gminy mogli spotkać dziennikarkę Ku-
riera Lubelskiego, radiowców z lubel-
skiego radia Centrum oraz Radia
Lublin, a ostatnio aktora teatru im. J.
Osterwy z Lublina i teatrów warszaw-

skich. Im szerzej spojrzymy, im więcej
doznamy w bezpiecznych okoliczno-
ściach tym bardziej pewni siebie i doj-
rzalsi się staniemy – autor wie z
doświadczenia.

Dorośli natomiast podczas
spotkań Stwórzmy Sobie Siebie Doro-
śli (3SD) wspólnie uczyli się cukier-

nictwa, była również możliwość poz-
nania tajników dbania i ukazywania
urody, a ostatnio tworzenia rękodzieła
świątecznego w postaci stroików i
bombek. Podczas spotkań dla doro-
słych stawiamy na potencjał lokalny,

dlatego do prowadzenia zapraszamy
Was! Tkwią w nas umiejętności, któ-
rych przekazanie innym może sprawić
nie lada satysfakcję. Wiec jeśli masz
chęć poznać różne nowe działania lub
przekazać coś, co sam umiesz – za-
praszamy do GCK!

Edmund Kuryluk
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Mistrzowie Powiatu w pływaniu 
z Zespołu Szkół w Jabłonnie!

W dniu 21 listopada 2017 roku
na basenie w Bełżycach odbyły się Za-
wody powiatowe w pływaniu. Zespół
Szkół w Jabłonnie reprezentowało
trzech uczniów: w  kategori wiekowej
rocznik 2005 i młodsi byli to Maciej
Deruś z klasy IV i Alan Bornus z kl.V
oraz w kategori rocznika 2002-2004
Mateusz Deruś z klasy III gimnazjum. 

Wszyscy zdobyli pierwsze
miejsca i zakwalifikowali się do półfi-
nału wojewódzkiego. W półfinale wo-
jewódzkim, który odbył się 28 i 29
listopada na basenie MOSiR w Kraś-
niku chłopcy zajęli następujące
miejsca: Maciej – szóste, Alan – dzie-
siąte, Mateusz - pierwsze.
Mateusz wygrał półfinał wojewódzki i
awansował do finału wojewódzkiego.
Gratulujemy sukcesów sportowych na-
szym uczniom i życzymy kolejnych.

Renata Czapska 
i Radosław Filozof

Aby pogłębiać zainteresowa-
nia czytelnicze wśród dzieci, oddział
przedszkolny  nawiązał  współpracę z
Gminną Biblioteką Publiczną w Jab-
łonnie filia w Skrzynicach. W dniu 17
października  zaprosiliśmy do od-
działu przedszkolnego panią bibliote-
karkę. Spotkanie upłynęło pod hasłem
,,Dlaczego słonie mają trąby?” Odpo-
wiedzi na to pytanie dzieci wraz z
panią Anetą szukały w czasie wspól-
nego czytania książki. Następnie
dzieci  według własnego pomysłu
ozdabiały  słonie.

W dniu 24 października
2017r.  dzieci wraz z nauczycielami
udały się  do biblioteki. Przedszkolaki
wypożyczyły książeczki.  Dla  naj-
młodszych dzieci  wizyta w bibliotece
była pierwszym spotkaniem z tak
dużym zbiorem książek.  Od pani bib-
liotekarki dowiedziały się, co należy
zrobić by stać się czytelnikiem biblio-
teki oraz jak  należy się w niej zacho-
wać. Dzieciom bardzo podobało się  w
bibliotece i obiecały, że będą tu wra-
cać. Zaproponowana przez nas forma
współpracy oswaja przedszkolaki  z
biblioteką, Dzieci wiedzą, że mogą tu
znaleźć nie tylko rozrywkę, ale i po-
trzebne informacje. Uczą się poszano-
wania książek  a przede wszystkim
kształtują nawyki czytelnicze.

Danuta Wójcik

Ze szkoły 
do biblioteki

Uczniowie z Tuszowa 
na biwaku matematycznym

"Dzień Elegancji" 
w Zespole Szkół 

w Piotrkowie
W dniu 30 października 2017

roku Samorząd Uczniowski Zespołu
Szkół w Piotrkowie zorganizował
Dzień Elegancji. 

Zadaniem chłopców było
ubranie koszuli, krawatu lub muszki a
dziewczynek spódnicy lub sukienki.
Większość uczniów postanowiło w
tym dniu poczuć się wyjątkowo i ubrać
się zgodnie z zaleceniem SU.

Wszyscy uczniowie wyglądali
bardzo szykownie i bardzo dobrze
czuli się jako "eleganci". 

Beata Wilkołazka

Ostatni weekend 1 i 2 grudnia
dla uczniów klasy VII i VI Szkoły Pod-
stawowej w Tuszowie był bardzo pra-
cowity i pełny wrażeń. Chociaż lekcje
się skończyły to nasi uczniowie w piąt-
kowe popołudnie wyruszyli do Krzczo-
nowa na biwak matematyczny, aby
przekonać się, że procenty są
wszechobecne, a matematyka nie
taka straszna.

Udział w tej innowacyjnej me-
todzie rozwijającej zainteresowania
matematyczne był odpowiedzią na za-
proszenie Dyrektora Powiatowego
Centrum Edukacji i Pomocy Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Lublinie oraz
doradcy metodycznego w zakresie
matematyki, z którego chętnie sko-
rzystaliśmy. 

Pracując w grupach ucznio-
wie przeprowadzali ankiety wśród
wszystkich uczestników dotyczące np.
tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
ulubionych potraw czy sposobu spę-
dzania wolnego czasu. Zebrane dane
analizowali, przeliczali na procenty, a
następnie sporządzali diagramy ko-
łowe prezentujące wyniki ankiet. Re-
zultaty swojej pracy każda grupa

prezentowała na zakończenie pro-
jektu. Powstały piękne plakaty, wier-
sze i rymowanki matematyczne oraz
mnóstwo przykładów przeliczania i za-
pisywania liczb wyrażonych procen-
towo. 

Organizatorzy zatroszczyli się
również o inne atrakcje: i tak mogliśmy
podziwiać pokazy chemiczne i brać
udział w doświadczeniach w pracowni
chemicznej. Na hali sportowej czekały
ciekawe i bardzo emocjonujące kon-
kurencje sportowe dla poszczegól-
nych drużyn oraz mecz piłki siatkowej.
Wielu wrażeń dostarczyły zabawy in-
tegracyjne, przygotowanie wspólnych
posiłków, sal do nocowania, no i oczy-
wiście sam nocleg. Na materacach, w
śpiworach, w salach lekcyjnych, wśród
nowych znajomych - ależ to były emocje!!! 

Oprócz poszerzenia i utrwale-
nia wiedzy matematycznej, biwak był
doskonałą okazją do nawiązania no-
wych znajomości i integracji. Chwile,
które tam przeżyliśmy zostaną w na-
szej pamięci na długie lata.

Agnieszka Nawłatyna
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„Czytam, bo lubię” – rozstrzygnięcie Konkursu Czytelniczego
W dniu 6 listopada br. nastą-

piło rozstrzygnięcie Konkursu Czytel-
niczego „Czytam, bo lubię”
zorganizowanego przez Gminną Bib-
liotekę Publiczną w Jabłonnie. Celem
Konkursu było popularyzowanie czy-

telnictwa oraz zachęcanie do odwie-
dzania biblioteki i korzystanie z jej
bogatej oferty. 

W konkursie mogli wziąć
udział czytelnicy biblioteki, którzy  po
wypełnieniu odpowiedniego zgłosze-
nia wyrazili zgodę na monitorowanie
ich wypożyczeń. W ten sposób wyło-
niono czytelników,  którzy aktywnie ko-
rzystają ze zbiorów biblioteki oraz jej
filii.  Laureaci naszego konkursu to:
Pani Henryka Wójcik, Pani Anna Wil-
gusz, Pani Justyna Pacocha-Zając,

Pani Monika Paradowska, Pani Da-
nuta Nowak oraz Panowie Henryk Bu-
rzak i Wiesław Pawlak w kategorii
dorośli. Najmłodsi czytelnicy, laureaci
naszego konkursu, którzy zebrali
punkty za ilość przeczytanych książek,

a dodatkowo punkty za recenzje, ilust-
racje i fotografie to: Amelia Dubeltman,
Albert Pruś, Michalina Kubić,  Anto-
nina Kubić, Konstanty Kubić, Agata
Jones, Julia Jones, Antoni Grabowski,
Hanna Grabowska. A za ilość przeczy-
tanych książek: Karolina Siczek, Alicja
Koładaszyńska, Oliwier Kozieł, Natalia
Sławek, Patrycja Wilczyńska.

W podziękowaniu za udział w
konkursie nasi najaktywniejsi czytel-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody książkowe ufundowane

przez Bibliotekę. Nagrodą specjalną
dla najmłodszych zwycięzców oraz ich
koleżanek i kolegów było spotkanie
autorskie z Panią Zofią Stanecką au-
torką popularnej serii o przygodach
sympatycznej „Basi’, dziewczynce z
Polski, która próbuje zrozumieć ota-
czający ją świat i poradzić sobie z róż-
nymi problemami. Pani Zosia
poprowadziła warsztaty literacko-pla-
styczne, podczas których uruchomiała
wyobraźnię dzieciaków. Ciepły i pełny
uśmiechu dialog, umiejętności pla-
styczne autorki sprawiły, że dzieci ak-
tywnie brały udział w warsztatach
wykazując się pomysłowością, krea-
tywnością i logiką.

Drugim wydarzeniem tego
dnia było spotkanie z Panią Jadwigą
Marcinek, malarką i poetką ze Świd-
nika. We wrześniu tego roku obcho-
dziła 40-lecie działalności artystycznej.
Na swoim koncie ma ponad 100 obra-
zów inspirowanych różnorodnością i
barwami otaczającego nas świata.
Wystawa prac Pani Jadwigi uświetniła
wręczenie nagród i gratulacji naszym
dorosłym czytelnikom.

Wszystkim czytelnikom dzię-
kujemy za aktywne korzystanie z na-
szych zbiorów, serdecznie gratulujemy
i życzymy najwspanialszych lektur,
aby każda książka była bramą do ma-
gicznego świata.

Edyta Majewska

Z wizytą 
w przedszkolu

Dnia 28 listopada przed-
szkole w Piotrkowie odwiedziła biblio-
tekarka z Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jabłonnie filia w Piotrkowie.

Na spotkaniu dzieci poznały
wzruszającą historię ucieczki psa ze
schroniska ukazaną w książce pt.
„Kudłate szczęście”. Dzieci z zaintere-
sowaniem słuchały opowieści i odpo-
wiadały na zadane pytania. Na
zakończenie przedszkolaki otrzymały
na pamiątkę zakładki do książek, a w
podzięce za wizytę zaśpiewały dla
pań bibliotekarek piosenkę oraz za-
pewniły, że z pewnością odwiedzą
bibliotekę. 

Jolanta Migryt

Rozstrzygnięcie konkursu 
Planning for real

W poniedziałek 30 paździer-
nika rozstrzygnięty został konkurs pla-
styczno-literacki "Planning for real" dla
uczniów szkól podstawowych i klas
gimnazjalnych.

Konkurs zorganizowany zos-
tał w ramach projektu "Partycypacja w
planowaniu przestrzennym" realizo-
wanego przez Gminę Jabłonna w part-
nerstwie z Fundacją Inicjatyw
Menedżerskich. 

Główną nagrodę w kategorii
klas I-VI szkół podstawowych otrzy-
mała klasa IV ze Szkoły Podstawowej
w Tuszowie, natomiast w kategorii
klas VII szkół podstawowych oraz II-III
gimnazjalnych otrzymała klasa VII ze
Szkoły Podstawowej w Czerniejowie.

Nagrodami głównymi w obydwu kate-
goriach był laptop dla zwycięskiej
klasy.
Wyróżnienia otrzymały klasy:
V z Zespołu Szkół w Piotrkowie,
IV A z Zespołu Szkół w Jabłonnie
I ze Szkoły Podstawowej w Tuszowie,
III A z Zespołu Szkół w Jabłonnie,
III C z Zespołu Szkół w Jabłonnie,
II B Gimnazjum Zespołu Szkół w Jabłonnie,
III A Gimnazjum Zespołu Szkół w Jabłonnie,
VII A z Zespołu Szkół w Jabłonnie,
VII B z Zespołu Szkół w Jabłonnie,
VI z Zespołu Szkół w Jabłonnie.
Wyróżnione klasy otrzymały zestawy
gier planszowych.
Gratulujemy!

Marcin Pastuszak
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Było bajkowo, magicznie, robotycznie!
W czerwcu tego roku nasza

Biblioteka zgłosiła się do udziału w
projekcie „Zaprogramuj się na czyta-
nie – Ver 2.0”. Jako jedna z 50 biblio-
tek, których główna siedziba mieści się
w miejscowości mającej poniżej 20
tys. mieszkańców zostaliśmy zakwali-

fikowani. „Zaprogramuj się na czytanie
– Ver 2.0” to inicjatywa mająca na celu
zachęcenie do regularnego sięgania
po lekturę poprzez inspirowanie walo-
rami literackiego świata.

Grupa dzieci miała możliwość

wzięcia udziału w interesujących
warsztatach, podczas których zapo-
znała się z trudnym tekstem z „Bajek
robotów” Stanisława Lema.  Autor
przeniósł nas w baśniowy świat, w któ-
rym bohaterami nie są księżniczki lub
rycerze, ale roboty. Uczestnicy czytali

o podboju Kryonidów – ludu, który żył
w wielkim mrozie i bez słońca. Ich pla-
netę próbowało podbić trzech elektry-
cerzy: Mosiężny, Żelazny i Kwarcowy,
a uratował ją swoją mądrością i forte-
lem Baryon Lodousty.

To był wstęp do fantastycznej
zabawy, podczas której trzeba było
wykazać się zdolnościami plastycz-
nymi, kreatywnością, umiejętnością
pracy w grupie, a przede wszystkim
wyobraźnią. Przygotowanie scenariu-
sza, zaprojektowanie scenografii, wy-
reżyserowanie i nakręcenie filmu
inspirowanego opowiadaniem nie
stworzyło naszym uczestnikom ża-
dnego problemu. Świetnie się zorga-
nizowali i z pomocą trenerów powstała
fantastyczna sceneria jak z opowiadań
Lema wraz z robotami z klocków
Lego. Jeszcze szybka nauka przygo-
towanego tekstu, ostatnie przydziele-
nie zadań, kilka prób i moment, na
który wszyscy czekali nakręcenie
filmu. Nastąpił filmowy klaps i kamera
ruszyła! Po nagraniu krótkiego filmu
uczestnicy mieli czas na zabawę.

Warsztaty w ramach Projektu
„Zaprogramuj się na czytanie – Ver
2.0” przeprowadziło dla nas  Stowa-
rzyszenie Edukacji Pozaformalnej
„Meritum” w ramach zadania publicz-
nego zleconego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Programu promocji czytelnictwa.

Edyta Majewska

Piotrkowskie Tarasy Świąteczne
Grudzień to czas kupowania

prezentów, upominków, sprawiania
sobie i innym małych przyjemności i
świątecznego przyozdabiania domów.
Podczas Kiermaszu świątecznego w
Gminnym Centrum Kultury 10 grudnia

można było spełnić wszelkie za-
chcianki ciała i ducha! 

Kilkunastu wystawców – ręko-
dzielników, twórców, cukierników, pas-
jonatów zaproponowało mnogość
produktów, które można było poma-
cać, pooglądać, a wreszcie zakupić i z
satysfakcją zanieść do domu, by go

udekorować lub zapakować w piękny
papier i umieścić pod choinką, ale też
zakupione produkty można, a nawet
trzeba było skonsumować na miejscu.
Były więc na stołach wystawców:
stroiki, bombki, ozdoby choinkowe i

świąteczne, szopki i inne… a także:
kosmetyki, biżuteria, wszelkiej maści
prezenty i na koniec: przepyszne wy-
pieki: ciasta, ciasteczka, ozdabiane
pierniki. Przepijając gorącą kawą lub
herbatą można było tego dnia raczyć
oko, kubki smakowe i .. ucho, ponie-
waż prawie w tym samym czasie GCK

stało także kolędą i pastorałką, ale o
tym w innym tekście. 

Kiermasze świąteczne stają
się powoli tradycją GCK, po co stać w
korkach na parkingach pod galeriami
handlowymi, kiedy można w Piotrko-

wie w miłym towarzystwie rodziny i są-
siadów zakupić wszelkie potrzebne i
może niepotrzebne (ale jakie piękne!)
artykuły. Do za rok! Rośniemy w siłę
wystawców i kupujących! 

Katarzyna Krzywicka
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Wielka malina – czyli kolejny Jesienny Konkurs Recytatorski 
w Gminnym Centrum Kultury

Skąd ta malina? Tegoroczny
JKR w założeniu głównego organiza-
tora (WOK) dotyczy twórczości Bole-
sława Leśmiana, dlatego pierwszym
skojarzeniem naszym był jego utwór

„W malinowym chruśniaku”. Dlatego
malina stała się głównym akcentem
scenograficzno-kolorystycznym prze-
słuchania gminnego, które odbyło się
w GCK 27 października. Malinowy
kolor rozbił również nudę i szarość je-
siennego dnia. 

Na konkurs stawiła się pełna
liczba 49 recytatorek i recytatorów,
którzy „walczyli” o wygraną w czterech
kategoriach wiekowych. Oceniało ich
dyrektorsko-radiowe jury złożone z

Izabeli Mazurek, Magdaleny Kowal-
skiej oraz Tomasza Hanaja. Pierwsza
kategoria, czyli dzieciaki w wieku 8-9
lat, była najliczniejsza, grupa liczyła 18
osób, a spośród nich jury wyróżniło
Zuzannę Nawłatynę oraz Pawła
Ossowskiego, a do kolejnego etapu

nominowało Konrada Stylińskiego.
Kategoria druga była przeznaczona
dla starszych dzieciaków w wieku 10-
11 lat. W tej kategorii wyróżniono Zu-
zannę Salasę oraz Manuelę Górę,
natomiast nominację otrzymała Wa-
nesa Wnuk. Młodsza młodzież w
wieku 12-13 była najmniej liczną z
grup, jednak na tyle dobrą w recytowa-
niu, iż jury przyznało aż trzy wyróżnie-
nia – Martynie Sałek, Natalii Szyszce
oraz Wiktorii Szyszce. Do kolejnego
etapu przeszedł Michał Welman.
Ostatnia kategoria była przeznaczona
dla młodzieży zwanej podczas kon-
kursu „dziadkami i babciami” - była to
15-osobowa grupa w wieku 14-15 lat,
ta młodzież przysporzyła jury wielu dy-
lematów, co do wyboru osoby nomino-
wanej, dlatego naginając regulamin -
jury do kolejnego etapu nominowało
aż trzy osoby – Paulinę Szyszkę, Na-
talię Dudziak oraz Maję Radecką. 

Wszystkim serdecznie gratu-
lujemy ciesząc się, że tak licznie
wspieramy polską poezję i prozę – po-
szukując, czytając, zapamiętując, de-
klamując. 

Edmund Kuryluk

Turniej gry planszowej o tematyce ornitologicznej 
„Śladami Taczanowskiego”

W 2019 roku przypada 200
rocznica urodzin wybitnego polskiego
ornitologa, zoologa i odkrywcy – Wła-

dysława Taczanowskiego, który uro-
dził się w Jabłonnie. 

W celu zapoznania lub utrwa-
lenia wśród dzieci i młodzieży wiedzy
na temat ornitologii i postaci Włady-
sława Taczanowskiego zorganizo-

wano Gminny Turniej Gier Planszo-
wych. 

Do turnieju wykorzystano grę

o tematyce ornitologicznej. Turniej po-
dzielony został na dwa etapy: szkolny
i gminny. W etapie szkolnym udział
wzięli  wszyscy chętni uczniowie z klas
4 – 7 szkół podstawowych oraz z klas
2-3 klas gimnazjalnych. Zwycięzcy

etapu szkolnego (po 4 najlepszych za-
wodników z każdej ze szkół – ucznio-
wie klas 4-7 i klas gimnazjalnych)
zostali  zakwalifikowani do etapu
gminnego, gdzie jeszcze raz zmierzyli
się w rozgrywkach z zawodnikami z in-
nych szkół. 

Uczestnicy, którzy wykazali
się najlepszą strategią oraz szczę-
ściem sprzyjającym im podczas roz-
grywek  zwyciężyli turniej  i otrzymali
nagrody rzeczowe. 

W Turnieju najlepsi okazali się
Antoni Radecki, Antoni Młynarczyk,
Kacper Lis, Kacper Pawlak, Karol Ro-
daczek.

Wydanie gry planszowej „Śla-
dami Taczanowskiego” oraz nagrody
dla uczestników turnieju zostały
współfinansowane ze środków WFO-
ŚiGW w Lublinie oraz Gminy Jab-
łonna. 

Agnieszka Wójtowicz
Urząd Gminy Jabłonna
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Czas mamy …. i taty! 
Znany już Państwu twórczy

rozgardiasz MAMY CZAS w tym sezo-
nie zdążył się już odbyć trzy razy.
Spotkania rodziców, głównie mam, z
małymi dziećmi od 0 do 5 roku życia
na stałe zostały wpisane w program
Gminnego Centrum Kultury. Twórcze i

ciekawe świata i ludzi mamy przeła-
mują bariery i tego samego uczą
swoje dzieciaki. Docierają do Piotr-
kowa z różnych zakątków gminy,
często nawet kilkanaście kilometrów.
Nie zawsze ciepłym i wygodnym
autem – czasem busem z dwójką,
trójką dzieci, świeżo upieczonym cias-
tem i torbą materiałów na zajęcia. Dla-
tego przełamują bariery. Niektóre
wracają „do świata” po urodzeniu dzie-
ciaków, a niektóre muszą wykrawać te
2-3 godziny czasu z bardzo napiętego
kalendarza prywatno-zawodowego.
Wszystkie łączy to samo – chcą cze-
goś dla siebie i dla swoich dzieci. Dla
siebie chcą spotkania z innymi, zwy-
kłego pogadania, nauczenia się cze-
goś nowego, dowiedzenia się, co w
świecie sensoryki, rozwoju dzieciaków
słychać, chwili z kawą, gdy dzieci peł-
zają z innymi tworząc ten wspomniany
twórczy rozgardiasz w całym domu
kultury. Tym samym pokazują dzie-
ciom – warto spotykać się innymi, roz-
wijać, szukać, tworzyć. I tego chcą dla
swoich dzieci. 

Mamy mają za sobą czas go-
towania i jedzenia, podczas paździer-
nikowych zajęć mali uczestnicy
przygotowywali samodzielnie chleb na

zakwasie, jaglany czekoladowy budyń
i kuleczki mocy. W listopadzie wszyscy
świętowali Urodziny Marchewki. Były
tańce, zdmuchiwanie świeczek na tor-
cie, smakołyki urodzinowe oraz prace
ogrodowe - jak to u marchewki. Fan-
tazja dzieci i rodziców w kwestii prze-

brań przerosła wszelkie oczekiwania,
zatem na balu pojawiły się (co ważne!
własnoręcznie stworzone kostiumy!):
fasolki, szczypiorki, brokuł, mar-
chewki, dynie, bakłażan i uwaga: nie
tylko dzieci nosiły te przebrania! Trze-

cim było spotkanie z Mikołajem, który
obdarował nie tylko górą prezentów,
ale też pretekstów do wspólnej za-
bawy i rozwojowego spędzania czasu. 
Co będzie dalej? Sami nie wiemy!
Wiemy jedno – kolejne spotkanie
Mamy czas już w styczniu, zapra-

szamy w imieniu tworzącego go
sztabu zaangażowanych mam: Kasi,
Ani, Emilii, Dominiki i innych mam pod
dowództwem Ani. 

Mamy też tajne przecieki, że
ojcowie i mężowie pozazdrościli
żonom i matkom tego dobrego wspól-

nego czasu ze sobą i z dziećmi i pla-
nują swoje spotkania dla ojców z
dzieciakami. W tajemnicy powiemy, że
dwóch Arturów i Krzysztof szykują
wspólne ogniska, oglądanie gwiazd
przez teleskop, granie w gry plan-

szowe, zimową wyprawę i inne super
atrakcje dla prawdziwych mężczyzn i
ich dzieciaków. O szczegółach damy
znać! 

Katarzyna Krzywicka 
dyrektor GCK
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Spotkanie tak niezwykłe 
W październiku mieliśmy

okazję przeżyć niezwykłe zdarzenie.
Do GCK zjechała pięćdziesięciooso-
bowa grupa młodzieży z jednej z war-
szawskich szkół. Przez cały tydzień
młodzież poznawała życie mieszkań-

ców wsi, ich tradycje oraz uczyła się
śpiewu i tańca tradycyjnego i ludo-
wego. Uczyła się tego wszystkiego nie
tylko od instruktorów zaproszonych do
współpracy, ale co najwspanialsze –
również od naszych naturalnych nosi-

cieli tradycji. 
Zaprosiliśmy do współdziała-

nia panie z KGW z Tuszowa aby pod-
czas spotkań z młodzieżą
opowiedziały o życiu i obrzędach, ale
również nauczyły młodzież  realizacji

obrzędu dożynkowego. Doszło dzięki
temu do niezwykłego przekazu wiedzy
i świadomości. Ważność tego zdarze-
nia ocenią przyszłe pokolenia, ale już
teraz niezwykle podnoszące na duchu
jest to, iż nie tylko młodzież miejska

chciała słuchać i uczyć się, ale co
ważniejsze panie z KGW chciały po-
dzielić się swoja wiedzą i dzięki temu
zachować od zapomnienia sporą
część własnej kultury i tożsamości, bu-
dując w ten sposób olbrzymią wartość
niematerialną.

Młodzież miała za zadanie, po
całotygodniowym poznawaniu obrzę-
dów i życia wsi w poszczególnych po-
rach roku, skonstruować własną
realizację obrzędu dożynkowego. I oto
stała się rzecz niesamowita – mło-
dzież gimnazjalna z Warszawy wspól-
nie z seniorkami wsi tuszowskiej
śpiewała pieśni dożynkowe. Co wię-
cej: w młodzieży można było zauwa-
żyć pewną dozę zafascynowania tym,
co zastała i poznała – co było pew-
nego rodzaju zwycięstwem, zwłasz-
cza, że jak głosi stereotyp – młodzieży
nie da się niczym zainteresować. Oby
więcej takich spotkań było! Zwłaszcza,
że młodzież zaoferowała się do wyko-
nania obrzędu na najbliższych dożynkach….

Edmund Kuryluk

Znaną w już w całej Polsce
ideę wspólnego kolędowania ulicami
wsi i miast i oglądania wystawionych
na świeżym powietrzu jasełek wcie-
limy w życie w Jabłonnie. 

Pomaszerujmy razem w Or-
szaku z tegorocznym zawołaniem na
ustach: Bóg jest dla wszystkich - dale-
kich i bliskich. Odkryjmy dla nas i na-
szych rodzin radosną prawdę o Bogu
czekającym z miłością na każdego
człowieka.

Jak wziąć udział 
w Orszaku Trzech Króli?

Na mapie znajdź miejsce zbiórki two-
jego orszaku. Dowiedz się jaki macie
kolor przewodni i ubierz się w tym ko-

lorze. Zabierz rodzinę, sąsiadów i zna-
jomych. Weźcie instrumenty, korony,
peleryny, śpiewniki, dzieci niech za-
biorą mini-dary dla Jezuska. Dołączcie
do Orszaku Trzech Króli i pielgrzy-
mujmy wspólnie do Nowonarodzo-
nego Jezusa

Startujemy 6 stycznia o 10:45 

Przydział dla poszczególnych 
rejonów Jabłonny:

KOLOR CZERWONY - ORSZAK
EUROPEJSKI KRÓLA KACPRA:

Szkolna, Pogodna, Krzaczkowa, Po-
przeczka, domy przy szosie (od granicy
z parafią w Piotrkowie do sklepu Mars).

KOLOR ZIELONY - ORSZAK 
AZJATYCKI KRÓLA MELCHIORA:

Za rzeką, Wesoła, Sałatowa, Wiat-
raczna, Sachalin.

KOLOR NIEBIESKI - ORSZAK 
AFRYKAŃSKI KRÓLA BALTAZARA
Radków, Czarna Aleja, Słoneczna,
Kościelna, Sklepowa, domy przy szo-
sie (od Czarnej Alei do sklepu Mars).

Orszak Trzech Króli w Jabłonnie orga-
nizuje Parafia pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego w Jabłonnie, parafianie i
mieszkańcy oraz Zespół Szkół w Jab-
łonnie, przy wsparciu Gminnego Cen-
trum Kultury i Gminy Jabłonna.

Dołączmy do Orszaku Trzech Króli w Jabłonnie!

Misie w Bibliotece 
Światowy Dzień Pluszowego

Misia to świetna okazja, by spotkać się
z najmłodszymi czytelnikami. W
związku z tym 27 listopada w Gminnej
Bibliotece w Jabłonnie był obchodzony
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. 

Święto to ustanowiono w
2002 roku, dokładnie w setną rocznicę
powstania maskotki. Historia pluszaka
wiąże się z wydarzeniem, które miało

miejsce w 1902 r. Wtedy to prezydent
USA Theodore Roosevelt - zapalony
myśliwy - nie dopuścił do zestrzelenia
małego niedźwiadka. Wykorzystano
zdrobniałe imię prezydenta i zaczęto
sprzedawać zabawki pod nazwą
Teddy Bear.

Z okazji tego święta naszą
Bibliotekę odwiedzili mali czytelnicy
wraz z rodzicami i swoimi pluszakami.

Po wysłuchaniu historii o pluszowych
misiach dzieci uczestniczyły w zaję-
ciach plastycznych. Na zakończenie
wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
i misiowe małe co nie co. Spotkanie
upłynęło w atmosferze radości i dobrej
zabawy.

Aneta Kośka-Kłos
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Wspólne dworskie kolędowanie 
Tradycja kolędowania w okre-

sie Bożego Narodzenia sięga czasów
niezwykle zamierzchłych, kiedy ob-
rzędy pogańskie łączyły się z obrzę-
dami chrześcijańskimi. Kolędowanie
to przede wszystkim zwyczaj chodze-
nia i życzenia dobrze odwiedzanemu
domostwu na nowy rok. 

Tradycja wspólnego kolędo-

wania pn. „Dworskie kolędowanie” -
wspólnego ponieważ jest współorga-
nizatorskim dziełem Gminy Jabłonna,
GCK oraz restauracji Dworek Jab-
łonna u Braci Mazur – ma zaledwie
trzy lata, jednak nie ustajemy w konty-
nuacji tego miłego spotkania. 

W tym roku postanowiliśmy
zorganizować dwa etapy – pierwszy
odbył się w Gminnym Centrum Kultury
10 grudnia i zgromadził ponad 30 wy-
konawców, którzy konkurowali w naj-
lepszej i najciekawszej prezentacji
tradycyjnych kolęd i pastorałek pol-
skich.

Niemniej, mimo iż było to miłe
przedświąteczne spotkanie rodzinne,

był to również konkurs. Występują-
cych oceniło jury w składzie: Ag-
nieszka Zarębska, Jan Tarkowski,
Kamil Rak i po burzliwej dyskusji po-
stanowiło zmienić kategorie zapropo-
nowane przez organizatorów i
przyznać następujące nagrody i wy-
różnienia:
Kategoria I (soliści w wieku 5-9 lat) I

nagroda: Julia Ścibura, II nagroda: Ka-
mila Paszko, wyróżnienia: Gabriela Fi-
lozof, Pola Mazur, Julia Skwarzyńska,
Konrad Styliński.
Kategoria II (soliści w wieku 10-13 lat)
I nagroda ex aequo: Natalia Szyszka,
Michał Welman, w tej kategorii jury nie
przyznało II nagrody i wyróżnień.
Kategoria III (soliści w wieku 14 – 18
lat) I nagroda ex aequo: Zofia Bryda,
Marcin Pietrzak, w tej kategorii jury nie
przyznało II nagrody i wyróżnień.
Jury zaproponowało kategorie: 
- zespoły dziecięce i młodzieżowe i w
ramach niej nagrodziło: I nagroda: ze-
spół Trzy Siostry (Ola, Lena i Maria
Łukaszczyk), II nagroda: zespół Domi-

nika Kłysa, Amelii Tarki i Jakuba Kłysa,
brak wyróżnień.
- dorośli (zespoły i soliści) i w ramach
niej nagrodziło: I nagroda: Marzena
Radecka, II nagroda: Black Band (Wi-
told Wójcik, Waldemar Stacharski i
Piotr Sawicki), wyróżnienia: Zespół
Śpiewaczy „Tuszowianki” i Zespół
Śpiewaczy KGW z Piotrkowa Pierw-

szego.  
Jednym z wyróżnień dla zdo-

bywców I nagrody jest udział w drugiej
części „Dworskiego kolędowania” -
czyli w spotkaniu koncertowym, na
którym zaprezentują się laureaci oraz
lubelski zespół Guadalupe. Na to wy-
darzenie zapraszamy 7 stycznia 2018
roku do Dworku Jabłonna u Braci
Mazur.

Edmund Kuryluk


